


«Началото на 2020 г. изпрати  
своите сигнали, че тя е ще пълна  
с турбуленции за глобалната търговия, 
логистиката и транспорта.»

Турбуленции

Това, което не можа да направи търговската война между САЩ и Китай, 
го направи COVID-19. Пекин, който тъкмо започна да възстановява разклате-
ните търговски отношения със САЩ, получи удар под кръста от авиокомпа-
ниите, които спряха своите полети до Китай. В доклада „Въздействието от 
коронавируса върху бизнеса“ се казва: „COVID-19 блокира веригите на достав-
ки и ще намали с над 6 млн. TEU оборота на контейнерните товари в китай-
ските пристанища. Около 80% от обема на търговията със стоки в света 
се осъществяват по море, а в Китай се намират 7 от 10-те най-натоварени 
контейнерни пристанища в света. В близките страни – Сингапур и Южна Ко-
рея, също има мегапристанища.“ (стр. 43).

Но преди да стигнете до нея е добре да спрете на стр. 32, където друго 
разтърсващо събитие – Брекзит, изправи бизнеса пред неизвестни нови пра-
вила. Елизабет де Жон, директор по политиките на FTA, отговаря на въпро-
сите на пратеник на списание Логистика за рисковете, очакванията и про-
мените в логистичния бранш във Великобритания.

Както самолетът, така и всеки бизнес, се опитва да избегне водовър-
тежите на променливата среда. А началото на 2020 г. изпрати своите сиг-
нали, че тя е ще пълна с турбуленции за глобалната търговия, логистиката 
и транспорта. Като се тръгне от непрекъснато еволюиращата драма око-
ло излизането на Великобритания от Европейския съюз, мине се през новите 
търговски диспути между големите световни икономики, Зелената сделка и 
Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г. на ЕС и се стигне до паке-
та „Мобилност“ и въвеждането на тол системата в България, навсякъде се 
очакват разтърсващи събития. 

И кой ще се справи с тях? Естествено – хората и технологиите. Със 
своята основна тема „Индустриална трансформация“ форумът HANNOVER 
MESSE 2020, който ще се проведе от 20 до 24 април в Германия, се фокусира 
върху възможностите, предоставяни от иновативните технологии. „Четири 
основни тенденции променят света – дигитализацията, индивидуализация-
та, защитата на климата и демографските промени.“ Това каза пред журнали-
сти д-р Йохен Кьоклер, изпълнителен директор на Deutsche Messe. Какви още 
иновативни решения ще представи изложението, разказва нашият специален 
пратеник на стр. 48.

А колкото до хората, тяхната основна задача е да запазят самообладание 
и да не се страхуват да поемат предварително оценени рискове – независи-
мо дали става дума за извънредна ситуация, за важна сделка или за дигитална 
трансформация. 

Защото : „Зад всеки успех стоят и ще стоят хората, дори той да е по-
стигнат благодарение на технологиите.“ (Радослав Кошков, стр. 10). 

Богиня МАТЕЕВА
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